Programa docent del Grau en Disseny
FITXA TÈCNICA
Nom de l’assignatura

Maquetes i Originals

Curs

3er curs

Itinerari

Gràfic

Nom del docent

Josep Serra i Virgili

Núm. de crèdits ECTS

4

Descripció assignatura
• Creació de nous formats editorials.
• Tècniques i possibilitats del paper.
• Doblegat
• Cosit
• Troquel
• Elaboració de portfoli per a autoporomoció.
• Elaboració de maqueta per a microconte il·lustrat.
• Analisi d’un brífing i accions resolutives/creatives
• Projecte final.

Objectius aprenentatge
1.Endinsar-se dins el món del l’autoedició.
2.Conèixer nous formats i tractaments del paper.
3.Poder dissenyar un portfoli per a autopromoció.
4.Utilitzar les tècniques apreses i aplicar-les en els treballs de comunicació gràfica.
5.Millorar la visió espaial
6.Trencar els models establerts d’autopromoció

Temari bàsic
• Els alumnes crearan un “mood board” digital on aniran afegint totes les imatges del seu procés de
recerca i n’hauran de defensar les opcions triades.
• Els alumnes treballaran la recerca de nous formats i aplicaran les metodologies creatives apreses a
classe per tal de dissenyar els treballs proposats.
• Es treballarà la identifiació de les necessitats / públic objectiu d’un brífing i es dissenyarà en
conseqüència.
• Els alumnes crearan un portfoli físic, aplicant els nous formats apresos per tal de poder ser utilitzats en
futuribles campanyes d’autopromoció.
• Els alumnes dissenyaran un microconte il·lustrat tipus “pop-up”

Metodologia docent
Les classes de 2 hores setmanals estaran dividides de la manera següent:
•
•
•
•

15 minuts a presentar/defensar per part dels alumnes els treballs del dia anterior.
30 minuts de classe teòrica/magistral.
15 minuts de preguntes/debat.
1 hora de pràctica conceptual o tècnica ( segons alçada del curs ).

CRITERIS i SISTEMES D’AVALUACIÓ
Què s’avalúa?
S’avaluarà la proactivitat de l’alumne a classe i la resolució dels projectes encarregats, tenint en compte :
tècnica, conceptualitat i defensa.

Quan?
Els períodes queden definits a la graella de l’assignatura

Ponderació de les activitats d’avaluació
Nota = Actitud 5% + Practica1 5 % + Practica2 5 % + Pràctica 3 5% + Pràctica 4 10% + Pràctica 5 10%
+ Pràctica 6 10% + Pràctica 7 15% + Pràctica 8 10% + P9 25%

Assistència a classe
L'alumne té el deure d'assistir obligatòriament a les classes. El seu incompliment pot comportar la
pèrdua de el dret a avaluació.
El percentatge mínim d'assistència serà del 80%, havent de justificar l'alumnat els motius de les
absències. En funció de la naturalesa de les causes de les absències sobrevingudes, el professorat,
prèvia consulta a tutor / a de l'alumne / a del centre, podrà decidir si és procedent la pèrdua de el dret a
l’avaluació.
Un cop transcorreguts els 10 minuts d'inici de classe, d'examen o lliurament de treballs, l'alumne no
podrà entrar a l'aula excepte si pot justificar el retard amb algun document vàlid.
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